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Origem

u O Projeto ANA foi 
lançado em abril de 
2007, na Reunião 
Executiva da CNSAFs, 
pela Secretária de 
Espiritualidade Sra. 
Maria Anecy Calland 
Marques Serra, sob a 
presidência da Sra. 
Anita Eloísa Chagas, no 
quadriênio 2006-2010.



Quais os 
objetivos 
do Projeto 
ANA?

u O Projeto ANA tem por 
objetivo principal 
conscientizar, despertar 
e estimular as 
auxiliadoras 
presbiterianas a orar 
individual e diariamente 
por seus filhos de oração  
(sanguíneos ou adotivos, 
netos, sobrinhos, irmãos 
e líderes da igreja).



“Por este menino orava eu; e o Senhor me 
concedeu a petição que eu lhe fizera”.
1 Samuel 1.27

Objetivos específicos: 

1. Perseverar em oração

2. Pedir a conversão dos filhos

3. Suplicar para que os jovens sejam
despertados para cumprir o “ide” do Mestre

4. Orar também pelos esposos e autoridades
eclesiásticas.



“Porque derramarei água sobre 
o sedento e torrentes, sobre a 
terra seca; derramarei o meu 
Espírito sobre a tua posteridade 
e a minha benção, sobre os teus 
descendentes.”          
Isaías 44.3

SEJA UMA 
ANA 
SEGUNDO O 
CORAÇÃO 
DE DEUS



1º Samuel 1.17

u“Então, lhe
respondeu Eli: Vai-te
em paz, e o Deus de 
Israel te conceda a 
petição que lhe
fizeste.”



Três
características

de uma ANA,
mãe segundo o 

coração de Deus:



1º) Uma ANA, segundo o coração de 
Deus, tem tempo para orar pelos seus
filhos

u“Demorando-se 
ela no orar perante
o Senhor, passou Eli 
a observar-lhe o 
movimento dos 
lábios.”  
u 1º Samuel 1.12



Sugestões para a prática da oração:

1ª) Separe um tempo e um 
lugar, todos os dias e não 
negocie isto;

2ª) Combine oração com leitura 
da Bíblia;

3ª) Ore em círculos.



“Tu, porém, quando orares,

entra no teu quarto e,

fechada a porta,

orarás a teu Pai, 

que está em secreto;

e teu Pai que vê em secreto, 

te recompensará.”

Mateus 6.6



2º) Uma ANA, segundo o coração
de Deus, sabe que os filhos são
herança do Senhor

u“Herança do 
Senhor são os
filhos; o fruto do 
ventre, seu
galardão.”
u Salmos 127.3



3º) Uma Ana segundo o coração de Deus,
ora sem cessar por seus filhos

u“ Porém Ana respondeu: 
Não, senhor meu! Eu sou 
mulher atribulada de 
espírito; não bebi nem
vinho nem bebida forte; 
porém venho
derramando a minha
alma perante o Senhor.”        

u 1º Samuel 1.15



A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA:
ofereça para Deus o melhor do seu tempo!

u As primícias do 
seu tempo;

u A SAF ora sem
cessar – 24h;

u Projeto do 
quadriênio;

u Espelhando-se no 
exemplo de Jesus;

u Vivenciando o 
tema do 
quadriênio.



Principais motivos para orar pelos filhos

1º) Orar pela conversão 
e/ou retorno aos caminhos 
do Senhor;
2º) Orar consagrando os 
filhos a Deus;
3º) Orar pela vida espiritual 
dos filhos;
4º) Orar pela participação 
dos filhos na igreja;
5º) Orar pela saúde;

6º) Orar pelas amizades dos 
filhos;

7º) Orar pelos estudos;

8º) Orar pela vida 
profissional dos filhos;

9º) Orar pela família que os 
filhos formarão;

10º) Orar por livramento de 
problemas de quaisquer 
natureza.



Como vivenciar o  **Projeto ANA**

MOMENTO ANA 
de oração 

pelos filhos: 

* reuniões de 
departamento

* plenárias * reunião de 
oração da SAF

* reuniões da 
Federação 

* reuniões da 
Sinodal

* vigílias de 
oração

*programação 
de oração com 
mães e filhos

* faixa na frente da Igreja convidando as 
mães da comunidade para orar pelos 
filhos – instrumento de evangelização.

*tarde de testemunhos, com respostas 
de orações feitas pelas mães 

* passeata com faixas divulgando o 
Projeto

*plantão em praças públicas para oração 
com mães não crentes

*Dia D das ANAs - um dia inteiro de 
oração

* visita em lares para orar



Mais sugestões de trabalhos: 

* Disk ANA: desafie algumas irmãs da 
SAF, a disponibilizarem, seus telefones, 
para receberem pedidos de oração.

* Providencie, com o consentimento do 
Conselho, um cantinho de oração do 
Projeto ANA, em sua igreja. Incentive 
as irmãs a chegarem um pouco antes 
do horário, aos cultos e reuniões, para 
orar. Decore com almofadas, banners e 
folders do projeto. 



Mãe-amiga 
secreta bíblico

u* Coloca-se em pequenos papéis o 
nome da mãe e seus filhos.

u* Você fica com a incumbência de 
orar pela mãe-amiga que tirou, e 
também por seus filhos, durante o 
prazo estipulado, que pode ser até
o final do ano. 

u* Você pode escrever um versículo
bíblico, um texto e/ou uma
meditação bíblica para ela e 
entregar em forma de carta.

u*Caixa para recados.



Dinâmicas:

1) REDE: 

Faça um círculo e dê uma 
echarpe para cada 
participante segurar na ponta.

Uma joga a outra ponta para 
outra irmã, diz o nome do seu 
filho e o pedido de oração.

Ao final, com os lenços 
entrelaçados, forma-se uma 
rede.

* Todas oram silenciosamente 
pelo pedido que lhe foi feito.

*Depois de alguns minutos, a 
dirigente faz uma oração
audível.



* Entregar um balão vazio pedindo 
para que cada irmã encha o balão e 
depois dê um nó. 

* Explicar: pense em um filho 
(sobrinho, neto) por quem você tem 
um pedido especial para fazer.

* Nesse momento imagine que o balão 
representa essa pessoa e seu pedido. 

* Jogue o balão bem devagar para que 
ele não caia no chão, pois ele 
representa uma pessoa especial!

2 - DINÂMICA COM BALÕES 



3- DINÂMICA: UM CORAÇÃO 
IGUAL AO SEU    

* “Procure um coração igual ao seu em oração”

* Os corações deverão estar em uma sacolinha, 
com o número em par das irmãs presentes.

* Cada uma retira um coração e, depois, deve 
procurar qual irmã tem um coração igual. 

*Trocam os pedidos e uma deve orar pelo filho 
da outra.



Estratégias para 
Divulgar o Projeto



Aspectos importantes no 
desenvolvimento do 
Projeto ANA

* ANA é um acróstico

*Utilize as logomarcas

* Não modifique as logomarcas

* Direção dos Momentos ANA

* Site da SAF: www.saf.org.br

*Hino “Oração das ANAs”

* Mães Intercessoras – Rev. Hernandes
Dias Lopes – Ed. Hagnos

* SAF em Revista

* Caderno de Oração

Aspectos importantes no 
desenvolvimento do 
Projeto ANA

http://www.saf.org.br/


PROJETO ANA: 
Mães orando, 
Deus agindo!
RESULTADOS:

* Intimidade com Deus          
*Filhos seguros

*Vidas mais consagradas
*Conversões

*Crescimento espiritual
*Suporte espiritual

*Comunhão entre as irmãs
*Consolo

*Famílias fortalecidas



Meu compromisso, como ANA, mãe 
segundo o coração de Deus

u 1º) Priorizar, e não abrir mão, 
do melhor do meu tempo para 
orar por meus filhos;

u 2º) Lembrar que meus filhos 
são herança do Senhor e, como 
tal, tem um valor inestimável, 
acima de qualquer bem terreno 
que eu possa conquistar;

u 3º) Orar sem cessar, 
consagrando meus filhos ao 
Senhor, pedindo pela salvação 
deles.



“QUE O SENHOR NOS AJUDE 
NESSA DESAFIADORA, MAS 
RECOMPENSADORA MISSÃO  
DE SER UMA ANA SEGUNDO 
O CORAÇÃO DE DEUS.”

u Leila Judite dos Santos Reis

u Secretária de Espiritualidade da 
CNSAFs

u Quadriênio 2018/2022


